
 

Lista de Verificação de Carga Viral para as Unidades Sanitarias 

Unidade Sanitária_______________________________________________________________________ Data: ___________________________ 

Nome do participante: 1._____________________________________________________2. ______________________________________________ 

Hora que a entrevista começou: ________________________________ Hora que a entrevista terminou: _________________________ 

Instruções:  
o Por favor, leia e compreenda o conteúdo da lista de verificação antes de começar a entrevista 
o Discuta o objectivo da avaliação com o diretor da unidade 
o Reunir com o enfermeiro e pessoal do laboratório para entrevistar conjuntamente e completar a lista de verificação 
o Tirar fotos de materiais, ferramentas e registros (incluindo todas as ferramentas não oficiais) que as  unidades estão usar para documentar a carga viral 
o Por favor, incluir respostas completas para todas as explicações dadas pelos entrevistados 
 

1. Características das unidades Número Comentários 

 Número total de clinicos que oferecem TARV   

 Número total de enfermeiros   

 Número total de tecnicos de laboratorio   

 Número total de activistas/conselheiros envolvidos 
em actividades de aconselhamento para adesao 

  

 Número de recepcionistas no sector de VIH   

Fornecer qualquer comentário adicional sobre os desafios 
que existem em relação aos recursos humanos disponíveis 
para os cuidados de VIH e os exames relacionados ao VIH 

 

2. Entrevista com a equipe clinca Comentários 

Equipe Clinica (Perguntas direcionadas ao medico/enfermeiro)  



o Existe um ponto focal dedicado a CV (carga viral) dentro dos servicos de  
TARV?  Sim/ Não 

 

o Alguma populaçao específica é  priorizada para colheita  de CV (por exemplo, 
mulheres grávidas, lactantes, criancas, adultos, suspeita de falha do tratamento, outros)?  
Sim/ Não. Se sim, identifique qual grupo de pacientes 

 

o Qual a frequencia de colheita de CV nos pacientes em TARV?  

o Há profissional especifico responsavel pelo preenchimento do formulário de 
requisição na US? Sim/ Não.  

o Se sim, identifique. 
o Se sim, este profissional esta disponivel a tempo todo?  Sim/Não 

 

o Há uma rotina de colheita de CV na US (dias definidos, local e profissional 
especifico para colheita)? Sim/ Não.  

o Se sim, descrever local, profissional e frequencia de colheita.  

 

o Há pessoal treinado para colheita de amostras a tempo todo na US?  
Sim/ Não 

 

o Há um fluxo definido de seguimento de amostras enviadas e resultados 
recebidos? Sim/Nao.  

o Se sim, ha um profissional especifico para esta funcao? Sim/Nao.  
o Se sim, identificar o profissional 

 

o Existe um sistema para garantir que os pacientes recebem os resultados dos 
testes de CV dentro de um período de tempo especificado? Sim/Não.  

o Se sim, descreva profissional responsável, e como o sistema funciona. 

 

o Existe um fluxo organizado na US para entrega atempada de resultados 
recebidos na US à equipe clínica? Sim/Não.  

o Se sim, descreva profissional responsável frequência e fluxo 

 

o Há uma rotina de discussão pela equipe clínica dos resultados recebidos de CV?  
Sim/ Não.  

o Se sim, descrever frequência e profissionais envolvidos 

 

o Existe uma rotina e pessoa responsável pela revisão regular dos casos dos  



pacientes com CV> 1000 para determinar os próximos passos? Sim/Não.  
o Se sim, descreva o profissional responsável, assim como o fluxo e a frequência 

o Existe um fluxo de consultas de aconselhamento de adesao intensivo para 
pacientes com CV> 1000 que inclui mensagens especificas com uma frequencia 
especifica? Sim/Não.   

o Se sim, descreva a frequência e local 

 

o Existe uma pessoa responsável pela realização de consultas de aconselhamento 
de adesão intensivo? Sim/Não.  

o Se sim, identifique a pessoa 

 

o Existe um profissional específico ou um fluxo específico para seguimento de 
pacientes com doença avançada e/ou falência terapeutica? Sim/ Não.  

o Se sim, descreva o sistema 

 

o Existe um fluxo padronizado para a mudança atempada para segunda linha em 
pacientes com falência virologica? Sim/ Não.  

o Se sim, descreva os passos 

 

o Existe um programa clinico de Melhoria da Qualidade que inclui a revisão do 
registo de CV e informacao dos resultados? Sim/Não.  

o Se sim, descreva o processo 

 

o Existe um programa e materiais de educação comunitária sobre CV (por exemplo,  
profissionais de saúde na comunidade a realizar apresentacoes/discussoes para 
promover a conscientização da comunidade)? Sim/Não.  

o Se sim, descreva. 

 

Técnico de laboratório do lab de referência Perguntas direcionadas ao xxx) Comentários 

o Qual é o algoritmo clínico para testagem de CV para: adultos?, crianças?, 
mulheres grávidas? 

 

o Que tipo de amostra é usado para testes de CV (por exemplo: DBS, plasma, os dois- 
assinale todos que se aplicam)?  DBS / plasma 

 

o Existe material de apoio para colheita e envio de amostras disponivel no local de 
colheita? Sim/ Não. 

 



o Se sim, tirar uma foto ou solicitar uma copia 

o Há uma rotina de colheita de CV na US (dias definidos, local e profissional 
especifico para colheita)? Sim/ Não.  

o Se sim, descrever local, profissional e frequencia de colheita.  

 

o Há pessoal treinado para colheita de amostras a tempo todo na US?  
Sim/ Não 

 

o Existe um fluxo de envio de amostras e resultados na US? Sim/Não.  
o Se sim, descreva e identifique as pessoas responsaveis. 

 

o Existe um sistema de comunicação onde o laboratório de refencia comunica 
resultados de CV (incluindo erros de processamento) para a US? Sim/Não. Se sim, 
descreva o fluxo 

 

o Existe uma pessoa responsável pela verificação de todos os resultados de CV? 
Sim/Não.  

o Se sim, identifique a pessoa 

 

3. Visita a Unidade Sanitaria Comentários 

o Material de apoio para carga viral (algoritmos, tabelas de apoio, albuns seriados) 
estao disponibilizadas?  Sim/ Não. Se sim, tirar foto 

 

o Materiais de apoio estao disponíveis para uso durante a consulta de  
aconselhamento de adesao intensivo para pacientes com CV> 1000? Sim/ Não. Se 
sim, colectar. 

 

o Medicamentos de segunda linha estao disponiveis na US para pacientes 
identificados com falencia terapeutica? Sim/ Não 

 

4. Revisão de documentos Comentários 

o Estão disponivel na US materiais de informação e educação (IEC) para explicar 
ao paciente sobre CV? Sim/Não.  

o Se sim, descreva. 

 

o Existe um formulário padronizado de requisição de CV na US? Sim/ Não. Se sim, 
colectar. 

 



o O formulário para requisição de CV inclui as informações epidemiológicas  e 
demográficas necessárias para a monitoria e comunicação? Sim/Não 

 

o Existe um POP disponivel e adaptado para  a US, para requisição e colheita de 
CV que inclui o seguinte (assinalar todas as opções aplicáveis): 

 pessoa(s) responsável (eis)  pela requisição de CV/preenchimento  do formulário 
de requisição 

 pessoa(s) responsável (eis)  pela colecta de amostras 

 pessoa(s) responsável (eis) pelo registo da amostra no livro de registo de CV 

 

o Existe um POP com a definição da colheita de rotina de CV para os 
pacientes? Sim/Não.  

o Se sim, descreva em que sectores está disponível 

 

o Existe um POP com orientações para gestão de pacientes com supressão 
virológica? Sim/ Não.  

o Se sim, descreva o fluxo e os responsáveis, assim como os sectores onde está disponível 

 

o Existe um POP com orientações para gestão de pacientes com falência 
virológica? Sim/ Não.  

o Se sim, descreva o fluxo e os responsáveis, assim como os sectores onde está disponível 

 

o Existe uma ferramenta para rastrear/identificar pacientes com CV> 1000? Sim/ 
Não. Descreva se sim 

 

o Existe um registo de CV no laboratorio da US que permite a documentação de 
cada teste de CVsolicitado, enviado e recebido? Sim/ Não.  

o Se sim, está a ser preenchido? Sim/ Não 

 

o O registo de CV inclui resultado das analises? Sim/ Não  

o Existe uma ferramenta para monitorar o transporte de amostra? Sim/ Não.  
o Se sim, quais variáveis são capturadas?  
o E quem é responsável pelo seu preenchimento? 

 

o Existem ferramentas para a gestão dos resultados de CV dos pacientes? Sim/Não  
o Se sim, colectar. 

 

o Existe um sistema de inventário dos reagentes? Sim/ Não  



o Existe um plano de requisicao de consumíveis na US (kits de teste)? Sim/ Não  

o Existe um estoque dos formulários nacionais de CV adequadamente 
armazenados e conservados (formulário de requisição, registo de CV, relatórios de 
laboratório, etc.)? Sim/Não 

 

o Existem um inventário e plano de requisição de de esquemas de segunda linha? 

 Inventário-Sim/Não. Descreva se Sim. 

 Plano de requisicao-Sim/Não. Descreva se Sim. 

 

5. Perguntas adicionais e sugestões para assuntos específicos da lista de verificação  Comentários 

o O guia de interpretação dos resultados de teste de CV esta disponível na 
US? Sim/ Não.  

o Se sim, está disponível em quais sectores? 

 

o Esta informação está disponível como material de apoio/guião ou os 
profissionais se referem a um ponto focal da US para interpretacao? 

 

o Todos os funcionários das instalações que solicitam exames de CV, que 
oferecem aconselhamento sobre os possiveis resultados no momento da colheita, 
ou que utilizam os resultados de CV para a gestão do paciente (por exemplo, os 
provedores, os conselheiros, os Agentes comunitários de saúde) foram formados 
usando um currículo que abrange o seguinte: 

 importancia da CV na gestão do paciente 

 diretrizes nacionais para elegibilidade para colheita de CV 

 como preencher os formulários nacionais de solicitacao de CV 

 como, quando e onde registar os  resultados de CV 

 interpretação dos resultados de CV 

 aconselhamento de adesao intensivo para pacientes com falência virológica 

 mensagens de aconselhamento de adesao intensivo  especificas para pacientes 
com falência virológica e os diferentes subgrupos de pacientes (por exemplo, as 
mulheres grávidas/BF, crianças, adolescentes, profissionais do sexo) 

 quando  solitcitar  novas amostra de CV para pacientes com resultados 
detectáveis 

 



 

 
 
Assinatura 
 
 
 
_________________________________      _________________________________ 
Diretor da Unidade Sanitaria         ICAP 

 gestão da pacientes com falencia virologica e mudanca para segunda linha 


